
ADAIME cria um caso em
Novo caso que promete agitar os meios políticos em nosso país, foi o que ontem na Câmara foi tratado em sessão secreta e que prolongou-se até as 3 horas da madrugada.O parlamentar catarinense trouxe fatos de real gravidade ao conhecimento de seus pares, quando foi enormemente aparteado pelo lider da maioria deputa

do Abelardo Jurema, tendo ainda tomado parte nos debates uma serie de * deputados que interviram na discussão.Como nossos leitores bem sabem, o deputado Elias Adaime mais de uma vez tem demonstrado seu arrojo em suas investidas, razão pelo que podemos prever que isso vai dar panos pelas mangas.

De acordo com o que prevê o regimento da Câi; ara o presidente sr. Rani- eri Mazzile designou os deputados Abelardo .Jurema do PSD e João Agripino da UDN para no prazo de 15 dias fazerem um relatorio em tôrno desse caso, que ao que tudo indica poderá trazer serias transformações na vida política du país.
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Festa de confraternização
Iniciativa digna a ser seguida foi a que tomou no sábado ultimo o snr. Constantino Bertuzzi do alto comercio desta praça e Diretor do CineTa- moio, quanto do transcurso do decimo primeiro aniversario de fundação daquela casa de diversões nascida por um movimenio popular em 29-10-48.S. S. num espirito de confraternização ofereceu aos seus funcionários desde os mais graduados até os mais humildes um saboroso galeto, em sinal de reconhecimento pela colaboração que vem tendo destes auxiliares, fazendo com essa iniciativa desaparecer aquele as pecto que muitas vezes prejudica quando existe um isolamento entre empregados e empregadores.
Queremos felicitar a Diretoria do Cine Ta- moio por essa feliz iniciativa e fazemos votos que continuem com esse espirito a ser seguido, pois tem sido uma das maiores preocupações de seus dirigentes manter a mais completa harmonia dentro daquela casa afim de poder oferecer aos seus frequentadores a dedicação dos que látra balham, e por outro lado se faça justiça em dizer que essa diretoria não tem medido esforços na medida do possível de dotar essa casa dos mais modernos apa

relhos sempre voltados para o bem estar da coletividade.Ainda agora estamos informados que serão colocados naquela casa os tapetes completos do mesmo, bem como está em estudo a colocação de um transformador para sua iluminação, pois com essa medida ficará sanado aquele crucial problema que muito aborrecimento tem causado pe

la constante irregularidade de voltagem, trazendo com isso sérios prejuízos para a empre- za e consequentemente para o publico, pois muitas vezes determinados enguiços que lá ocorrem em horas de espetáculo é motivado por êste fenômeno que é a falta de voltagem exata para que seus aparelhos possam funcionar normalmente.

P
Enquanto os partidos políticos de Lajes, ainda não se manifestaram sôbre o lançamento de nenhum candidato á Prefeitura Municipal, conseguimos apurar de fontes seguras que um grupo de pessoas irresponsáveis e desiludidos de política, vão lançar a candidatura do popular Morô à Prefeitura de nossa terra.
Será que vai repetir-se em Lajes, o fenômeno Cacareco de São Paulo e o Bode Fedegoso em Recife, quando ambos obtiveram estrondosas votações á Camara Municipal daquelas cidades?Achamos isto bastante difícil de acontecer, mas é necessário que os nossos partidos políticos, coloquem na arena da luta, homens dignos e cônscios de suas obrigações para com o povo.É necessário que êsses homens cumpram no governo o que por certo prometerão em suas companhas eleitorais. Devemos desincutir da cabeça deste grupelho de irresponsáveis êste lançamento humorístico da candidatura de um pobre retardado mental á nossa Prefeitura.Isto é uma afronta aos nossos homens, e principalmente ao honrado povo lajeano; o que irão dizer em outras cidades á respeito deste caso humorístico?Será que em Lajes não existe homens capazes para o supremo posto do Município?Chega de humorismo e vamos pensar nos nossos interesses, votando num homem honrado, qualquer que seja a facção politica, porque assim estaremos preservando a nossa democracia.A democracia do Brasil é uma das mais respeitadas do mundo, e devemos sustentar esta democracia, para mantermos intacto o nosso conceito de país civilizado.Os Tribunais Eleitorais deveriam tomar uma provi dencia a êsse respeito, evitando certos abusos de votos perdidos, como no caso presente do popular Morô, prestes a concretizar-se.

Vereador Ladir Cherubini
Seguirá amanhã pela Varig até Florianopolis afim de fazer parte da comitiva que daquela capital em companhia de seu companheiro de representação vereador Álvaro Ramos Vieira Filho integrarão a representação de nosso Estado como

convencionais que participarão dos trabalhos da Convenção da Umão Democrática Nacional que se realizará na capital da Republica nos proximosdi- as 7 e 8 do corrente.Conhecedores que somos da capacidade e do dinamismo desse valoroso vereador, sem dúvida alguma tomará parte ativa nos debates que deverão ferir-se durante os trabalhos dessa convenção, pois ao que tudo indica será talvez uma das mais agitadas dos últimos tempos.Segundo estamos informados de Florianópolis os convencionais de nosso Estado seguirão em a- vião especial fazendo parte dos mesmos o Snr. Heriberto Hulse governador de nosso Estado.Dessas colunas desejamos ao Vereador Ladir Cherubini que alem de político é elemento de nosso alto comercio, uma otima viagem extensiva a todos os seus companheiros de jornada.

D IA  DE F IN A D O S
Como nos anos anteriores, o Dia de Finados, era Lajes foi bastante concorrido, com o compa- recimento de uma enorme multidão ao cemiterio Cruz das Almas, numa reverência toda especial aos nossos mortos.Não há vivente na terra, qualquer que seja o seu credo político ou religioso que não compareça ao Campo Santo, para lá depositar uma flor. ascender uma vela ou oferecendo uma oraçlo á aqueles que deixaram o mundo dos vivos.
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NOTAS EM ARQUíVO (20)
Oo Museu Histórico "Thiago de Castro ’

Iluminação Pública
Procurando assunto, lí no “ESCUDO", de 1886 um artigo de redação cujo articulista, liberal de cruz na testa, criticava a Câmara Municipal da época, eleita pelos conservadores, sôbre a não manutenção dos lampiões públicos. Êstes lampiões foram mandados fazer, após uma subscrição pu blica encabeçada pelo Dr. Fiúza de Carvalho, Juiz de Direito, na funilaria de Vicente Cas- suly e funcionavam á gaz de querozene.Seu número, não sabemos o certo, porem julgo uns 15 localizados, lá pelo ano de 1885, em diversos pontos da cidade; nas esquinas formadas pelas ruas Presidente Araújo e do Rozario, eram em número de quatro, fixados no alto de postes de madeira.O serviço foi entregue á Câmara e o encarregado do mesmo era o moreno Cambinja figura popular da gurisada, que o seguia, sempre na hora de enchê-los de querozene, limpeza e arrumação dos vidros quebrados.Para o zelador o problema dos lampiões devia ser terrível; diariamente corre-los todos um a um, verificando, limpando pois os entupimentos eram seguidos a gurisada acompanhando-o ás mesmas horas, todos os dias ! . . .
O interessante é que, com a nova iluminação, o bando de vacas, acostumado a deitar-se placidamente pelas nossas ruas e la/gos, não deu a minima a-

tenção a êste indice de progresso Siá Belarmina. á tardi nha, prendia os terneiros e soltava as vacas no largo da Matriz, para dormirem; os Buá vas também acompanhavam a modalidade do socio de Leonardo Koesche, fazendo com que suas vacas acampassem de noite na praça do mercado velho.Anos mais tarde, a situação e.*a a mesma apezar das posturas municipais obrigarem a- baixo de multas, aos proprietários, recolherem os animais.Dou abaixo, na integra, o artigo do ‘ O ESCUDO";
Iluminação Publica

Quando solicitar-se a phylan tropia do povo lageano, em proveito dos melhoramentos materiaes do município, e encontrar-se má vontade, ninguém se julgue com direito de censura-lo, porque elle tem ra zão de sobejo para esquivar-Se á qualquer iniciativa. Não há muito tempo que o digno Dr. Juiz de Direito, Joaquim Fiúza de Carvalho recorrendo à generosidade patriótica dos la- geanos, obteve por uma subs- cripção o quantum sufficiente para a reconstrução do edifício da Câmara (Paço) e Cadeia que se achava em ruina, e para obtenção de lampeões para iluminação publica.
Tudo foi feito: forão colljca- dos os lampeões, e o edifício foi reconstruído relativamente a quantia que para êsse fim

existia. Logo porem, que se entregou a iluminação ao cui dado da Câmara Municipal, vimos cahida a iniciativa e perdido o dinheiro que tão generosamente forneceo o povo pa ra aquele melhoramento da ci dade. A iluminação foi sustentada só pelo curto espaço de um anno, (tanto quanto durou um contrato que se excodeo á verba decretada e que se diz ainda, ter dado prejuízo ao contratante) e hoje resta na cidade, em um ou outro, um palanque representa o póste de um lampeão, sem que se saiba ao menos o destino que tive- rão os demais utensílios! . .E d'esta maneira o povo que contribuiu, quem sabe se até algumas pessoas com sacrifícios, vio perdido o seo dinheiro e prejudicado o seo desejo .Com que direito, pois, poderá alguém recorrer por outra vez ao espirito patriótico dos la- geanos, em que necessitamos, se o povo, com exemplos d’és- ta ordem, receia perder o con curso que presta ás iniciativas!Respondão-nos ô  responsa- veis§ .

Vanguard I
Segundo informam dos Estados Unidos, os cientistas daquele país esperam que o Vanguard I permaneça em órbita por cerca de 200 anos.Como se sabe o satelite foi lançado em março de 1958.

As máquinas de escrever S:emag possuem: 
regulador de toque 

v régua de marginadores 
ajuste de fita em 4 posições 

v proteção de tipos 
v  apoio de papel
v  inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
v  mesa c papel 
v- estrutura bi.riüada monobloco
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Porque dura mais! 
Porque cusla menos' 
Porque» trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

"«Organização Hélio Lida.»"
Rua Cel. Cordova 108 - Caixa Postal 35 - Lajes ,S. C

S e c ç ã o  F e i a i a * 11 -

As cêras nos movels- no assoalho, deve ser empre íada em quantidade moderada.
afim de não manchar, h prec« 
ío secar bem antes c 
puxada.

Não guarde seus talheres ainda úmidos, pois isso pode manchá los. Devem ficar cui- ladosamente seco, c ser estre

As manchas de gordura podem ser removidas com talco 
em pó ou benzina.XXXQuando estivermos cozinhando ou assando algum pudim ou bôlo. não devemos incorrer no êrro de abrir a porta do fôrno a todo momento.X X XOs figos frescos e bem ma

duros são nutritivos e emolientes; secos, são boa alimentação e combatam a prisão de 
ventre. X X XAs manchas de tinta devem scr cobertas imediatamente com sal e logo levadas cm  água morna. Fazenda assim, desaparecer completamente.

XXX
Para que a massa que ' va gema e manteiga não se c . te deve-se errpregar ma í. ga bem fria e não trabal la muito, pois com o calor ela se 

corta. X X XAs sobras de cenouras e rão ser utilizadas em to de carne, adicionadas as sopa- de verduras, em purê de er :>as, em saladas de verduras ctc.

R e c e ita s  p a r a  voce
Bolo Brasil

Bater muito bem 5 gemas com 2 xícaras de açúcar, juutar 5 claras batidas em ponto de neve, depois 200 gramas de manteiga batida, 1 xicara de leite e por ultimo 3 xicaras de farinha de trigo, peneirada como colher de pó roial. A fôrma deve ser forrada com calda queimada. Pôr em seguida uma camada de açúcar de 1 centímetro de altura, uma camada de açúcar de 1 centímetro de altura, uma ca mada de abacaxi, sem o centro e cortadas em rodelas, outra camada de açúcar e outra de abacaxi, e por último a massa. Levar a assar em fôrno regular, em banho- maria, toma duas horas para assar. Despejar enquanto quente.
Kuquem1 xicara de manteiga — 3 xicaras de açúcur — 4 x icaras de farinha de trigo — 1 copo de leite — 3 ovos claras separadas batidas em neve — 2 colheres de fermento roial (café). Bater o bôlo e levar em forno regular. Antes de levar a massa ao forno, coloca-se por cima

da massa esta farofa: 1 pir^s chá' de açúcar — 1 pires de farinha de trigo — 1 colher (sopa) de manteiga. Canela em pó até ficar da côr que agrade. Misturar bem e deitar por cima da m issa. Êste bôlo deve ser assado em tabuleiro e depois cortado em fatias.
Paté de atum

INGREDIENTES — Atum cozido e desfiado — KlO gramas; óleo ou manteiga — uma colher das de sopa; uma colherinha de sal; 50 gramas de cebola picada; pimenta a gòsto; 50 gramas de tomate picado; uma colherinha de mostarda.
PREPARAÇÃO — Desfiar o atum, préviamente cozido Levar ao fogo; numa caçarola, o óleo e os demais in gredientes e refogar o atum. Passar no liquidificador, para formar uma pasta homogênea.
APRESENTAÇÃO — Sôbre fatias de pão ou biscoitos salgados. Pode ser também apresentado com tirinhas de tomate, rodelas de cenoura e folhinhas de salsa.

CUIDA
se n a s T e .a 1 e ^ \T a ^ r âl ma eorÔne° ' C 
X i s  t . « T  de“ve s* r n«£d-esiste bem às balxh t / 0rque 0 bacífo < bilidade de sobreviver no 6 daí 3o hábito de colocar-se em rilri E S°n?ená' gua, em refrescos pto ^  caldas de frutos
coni água não tratada.’ P dras de Sêl° fal 
filtrar ou^erve^blnj a^o- Ò°a dona de-casnas fôrmas de sua *eto3£la í aíes de C( 
vemndo contra os "bacilos'do tifo“  e8tará
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R O H D A
S O C I A L I N O C O M  E N  T A

O fim da semana que passou foi bastante fértil em atiiida- des sociais, sendo que em qua- si todos os clubes recreativos de nossa urbe, foram realizadas brilhantes soiréeS dando assim um aspecto personalísti- co á nossa sociedade. Êste colunista social teve oportunidade de'visitar diversas sociedades na noite do uliimo sábado,

e numa rápida vista d’olhos comenta o seguinte:Foi simplesmente maravilhoso o baile do Clube 14 de Junho, organizado pela União La- jeana de Estudantes, em rego- sijo á coroação da Rainha dos Estudantes de 1959 e respectivas Princesas.
X X XA Srta. Neusa Teresinha A

raldi (Rainha), Carmen Branco e Míriam Athayde. (Prin cesas) se apresentaram muito elegantes e deram notas altis simas nesta soirée, se apresen tando todas como numa dôce noite cheia de estrelas.Muito elegantes e belíssimas, as 3 garotas que representarão a beldade da União Lajeana de Estudantes, deram a nota de destaque das festividades sociais do ultimo sábado.Indústria e Comércio de Madeiras Battistella S/A.
Assembléia Geral Extraordinária 

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da Indústria e Comércio de Madeiras Battistella S. A., a se reunirem na séde social, sita à Avenida Marechal Flonano, nr, 947, na cidade de Lajes, Estado de Santa Catarina, às quinze horas do dia dez de novembro do corrente, a fim de tratarem sôbre a seguinte

Ordem do dialo — Tomar conhecimento da subscrição do aumento de capital, autorizado pela assembleia geral extraordinária de dez de outubro do corrente;2o — Deliberação sôbre o laudo pericial;3o Efetivação do aumento do capital e consequente alteração do art. 5o dos Estatutos Sociais;4o — Outros assuntos de interesse social.Lajes, 28 de outubro de 1.959Emilio F. Batisttelia — DiretorEnio Mario Marin — Diretor

X X X
Em matéria de organização, a ULE ganhou grau 10. Embora fosse um baile, com vesti mentas á passeio, todos os jo vens e senhoritas se apresentaram dentro da elegância que se fazia necessária.

X X X
Portanto nossos efusivos pa rabens a ULE, ás gentis Rainhas e Princesas, pelo otimo colorido que souberam dar nesta festa de congraçamento do estudantado lajeano.

x x x
Outro baile que também al cançou grande sucesso, foi o que organizou o Sindicato dos Empregados do Comercio de Lajes, em comemoração á passagem dos comerciarios. em que teve por palco os kconfor

9 ® 0 PEÇAS 
GENUÍNAS.

0 0 ®

Pino da
Manga do Eixo

COM A GARANTIA DA

MERCEDES-BENZ
Para seu caminhão, e x ija  sempre peças 

que tenham fund ida  a estréia de 3 pontas.

A Mercedes-Benz do Brasil se responsabiliza 

inteiram ente pe la  q ua lid a d e  dessas peçasl

Tòda peço com a marca fund ida  e num erada 

em código já passou p or nossos laboratórios 

e é a pro va d a. Sem isto, é peça fra ca , 

não serve. Para sua g a ra n tia , só compre 

peças com a marca Mercedes-Benz I

Parafuso do 
cubo da rodo

Procure peças MERCEDES-BENZ legítimas. 
Concessionário Autorizado

;.'tj

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A.
Rua Manoel T. de Castro, 253 — Caixa Postal, 27 — End 

Teleg. Vargas — LAJES — Santa Catarina

taveis salões do Clube lo  de Julho.
X X X

nr-

Houve muita animação, muita elegância, e muitas garotas bonitas, isto tudo dentro dos harmoniosos acordes do Con junto das Horas, exclusivo do Veterano.

X X X
Para coroar tão brilhante festividade dos Comerciarios, foi eleita a Rainha dos mes mos para o ano de 1959, a gentil Srta. Anita Gil, funcionaria da Casa Imperial.

X X  X

Foi realizado no ultimo sábado no Clube Recreativo Juvenil, o baile organizado pelo Sindicato dos Garçons, em comemoração á passagem de sua data magna, transcorrido naquele dia.
X X X

A êste baile, até por sinal um dos mais concorridos do ultimo fim de semana, compareceram a quasi totalidade dos garçons de nossa cidade e elevado numero de socios do Clube Recreativo Juvenil.
X X X

Como ponto de destaque do Baile dos Garçons, foi a apuração do concurso da Rainha dos Garçons, e cujo resultado parcial é o seguinte:lo Srta. Rosa Sato com 1.270 votos; 2o Srta. Emar Largura com 704 votos; 3o Srta. Maria de Oliveira com 160 votos.X X X

Também o Clube Recreativo lo de Maio, realizou no ultimo sábado, o seu baile da Flâmula. Muito bem organizado, todos 08 associados daquele clube e os convidados especiais se divertiram a valer
X X X

Para o proximo sábado ?5o Clube 14 de Junho, já tem or ganizado um grande baile, que contará com a participação da grande orquestra Istv<*m Weis- shaus, acompanhados de ura monumental schow com Vivia- na, Rino and Roy, consagrados artistas de fama mundial.
x x x

Dado o interesse que o mesmo vem sendo cercado, as mesas "encontram-se praticamente esgotadas, uma vez que será um baile de gala, e isto sempre constituiu em atração para os associados do Clube 14
X  X  X  I

Os mesmos artistas que a- presentarão o schow do proximo sabado no Clube 14 de Junho, e a Orquestra de Ist- vam Weisshaus, abrilhantará'' também no proximo domingo dia 8, uma grande soirée no Clube lo  de Julho:
x x x

Para o proximo dia 14 o Veterano Clube lo  de Julho, terá o grande prazer de oferecer aos seus inúmeros associados, um grande baile, no qual esta rá presente a grande Orquestra de Miguel Caló, um grande cartaz 25 argenMno com figuras.Será um espetáculo maravi lhoso .

Sr. Eurides W olff
Festejou mais um aniversário natalício, na data de ontem, o professor Eurides Wolff, elemento vastamente relacionado em nossos meios políticos e sociais.Ao ensejo do transcurso de tão significativa efeméride, o distinto aniversariante ofereceu, ao seu vasto circulo de relações e amizades, uma janta no Centro Operário de Lajes, do qual e orador.Kegistrando o acontecimento, CORREIO LA- GEANO cumprimenta o sr. Eurides Wolff, almejando-lhe uma longa e venturosa existência.

ANIVERSARIO
\  data de 29 de outubro próximo findo assinalou a passagem do aniversário natalicio do jovem Henrique Ernesto Cervi, filho do sr. Hercilio Cervi, comissário de Polícia, e de sua exma. esposa dona lsmenia Arruda Cervi, pessoas grande- mente relacionadas em nosso mundo social.Correio Lageano registra, com prazer, o aniversário do talentoso jovem Henrique Ernesto.Cer vi, augurando-lhe um futuro brilhante e repleto de perenes fclicidades/
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Juízo é  Direito é  Primeira l í »  ia
O doutor Clovis Ayres Garaa, Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital de praça com o prazo minimo de vinte dias, virem dele conhecimento tiverem ou interessar possa, que no dia 22 (vinte e dois) do mes de Novembro próximo vindouro às 10,30 (dez horas e trinta minutos) horas, no saguão do edifi cio do Forum desta cidade, o porteiro dos auditórios ou quem suas vêzes fizer, levará a público pregão de venda e arrematação por quem mais der e maior lance oferecer acima da avaliação de C:‘$ 41.ooo,oo feita nêste Juizo, os seguintes bens que foram penhorados a Pedro Largura nos autos da ação executiva que lhe move Adão Moreira de Casti- lhos, a saber: - UM TERRENO de matos fachi- nais, gramados e pinheiros existentes, etc. com uma área superficial de duzentos e sessenta e cinco mil metros quadrados, 265.500 m2 sem benfeitorias, situada no lugar denominado «Barra dos índios», no distrito de Palmeiras, desta comarca de Lajes. - Terreno pouco acilenta- do em seu conjunto, com 

vertentes, arroios, banhados, pedra ferro, etc., sendo próprio para as indústrias agrícola e pastoril, e confrontando o

dito imóvel com terras dos outorgados vendedores; com terras de Antonio Batista da Cruz; e pelo Rio Canoas até seu ponto de partida. Estando devidamente Transcrito no Cartório do Primeiro Oficio de Registro de Imóveis e Hipotecas no Livro n° 3-E2°,

Juizod e  Direito da P o e ir a  Vara
d a  C o m a rc a  de Lajes

EDITAL DE PRA(?A

O doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, na fórma da lei. etc.Faz saber a tôdos quantos o presente edital de praça com o prazo mínimo de vinte dias, vi-Fls. 198v. 199 sob ir rem, dêle donhecimento 27.193. E quem quizer tiverem ou interessar arrematar ditos bens, de- possa, que no dia 22 verá comparecer no dia, (vinte e dois)mês, hora e local acima referidos sendo êle entregue a quem mais der e maior lance oferecer acima da avaliação, e depois de pagos no ato, era, digo, depois de pa gos no ato em moeda corrente, o preço da ar rematação, impostos e custas devidos. E para que chegue ao conheci mento de todos, passou- se o presente edital para publicação na forma da lei. - Dado e passado nesta cidade de Lajes, aos vinte e sete dias do mês de Outubro de mil novecentos e cin- coenta e nove. Eu, Wal deck Aurélio Sampaio, Escrivão do Civel o datilografei, subscrevi e também assino.Clovis Ayres Gama Juiz de Direito da la.VaraWaldecK Aurélio Sampaio Escrivão do Civel

e aoisj do mês de Novembro pró-

Norte com terras de li am lino Feliciano _ Rodng“«?
cima mencionado sendo êle entregue a quem mais der e maior lance ofere-1(J r c iiu a u v  A/r uaie sucessores de Manu acjma da avaliação,Antonio Ribeiro, pen r d is de pagos no a roio da Campina.Sul. com terras de Ana-cleto Nunes do Amaral Dor linha e pela estrada geral Cerrito-Correia Pm to e por linha sêca e re ta; a Leste com terras de Raulino José do A- maral por linha e pela estrada, e ao Oeste com terras de Manuel Lou- , renço e Walter Hoechel ximo vindouro, às 11 pelo rio dos Bois ou dos (onze horas, no saguão Touros Estando trans-do edifício do Forum crita no lo Ofício de Be-désta cidade, o porteiro gistro de Imóveis e Hi-dos auditórios ou quem! potécas, digo no Regis suas vezes fizer, levará ,tro de Imóveis sob n' a público o pregão de j 2ô:3 *4 no livro n- 3-D2o venda e arrematação por ,a fls. 24o. E .quem quiquem mais der e maior !zer arrematar ditos bensdeverá comparecer nodia, mês, hora e local a-

? ib’.ic2;ãD recabida
Rgcebeaios e agradecemos ao Revdo. Pastor Eoy Luz de Moura, pela valiosa oferta do Manifesto da Igreja Presbiteriana do Brasil e da Igreja Presbiteriana Indepen- den.e do Brasil.

lance oferecer acima da avaliação de Cr$ . . . 60.ooo.oo feita nêste Juizo, os seguintes bens que foram penhorados a A- velino Dalmolin nos autos da ação executiva que lhe move Aderbal Neves, a saber: -- Uma uleba de terras com a area superficial de . * . 1.098, i20m2 terras em comum contendo matos, fachinais,' situado no lugar denominado Campina de Banhado no dis trito de Correia Pinto, desta comarca de Lajes, sem fechos, terreno aci dentado contendo vertentes arroios, banhados, matas virgens, pinhaes, madeira de lei, capoeiras, pastagens, pedras 
brancas, próprias para as industrias pastoril e agrícola. — Tendo a di ta comunhão as seguin tes confrontações: — ao

to em moeda corrente o preço da airemataçao, impostos e custos devidos. E para que chegueao conhecimento de todos passou-se o presen te edital para publicação na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Lajes, aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano de rml novecentos e cincoenta e nove. Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, Escrivão do Ci vei o datilografei subscrevi e também assino.
Clovis Ayres Gama Juiz de Direito da la Vara

Waldeck Aurélio Sampaio Escrivão do Cível.

Confie as suas cargas ao

Expresso Joinvi- 
lense Lida.

Juízo de Direito da Pnmeira Vara da Comarca de Lajes

i ransports de Rio, São Paulo, Curitiba, Joinvile, Lajes, 
to Alegre e demais praças do Sui do Brasil.

Rapidez e garantia só no
EXPRESSO JOINVILENSE LTOA,

Por

o doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina na forma da lei, etc

Edital de Pnea
Faz saber a tôdos quantos o presente edital de praça cora o pra zo minimo de vinte dias, virem dêle conhecimento tiverem ou interessar possa que no dia 22 (vin te e dois)do mês de No vembro próximo vindou ro às lo (dez) horas no saguão do edifício do Forum desta cidade, o por teiro dos auditórios, ou quem suas vêzes fizer levará a publico o pre- guo_ de venda e arrema- taçao por quem mais der e melhor lance oferecer

da ava,iaÇão de V ? <28.000.00 feita nêste
oupZOfn°S se£uintes bens
O d l i  a? u Penh0rad0say Albino Ramos
“ L autosda ação S2! he_ move An.sa-í.°“ í° «íJfetaJMas. a sa-|’el': -  Um Cofre Hercules; uma Muouin- de escrever "marca Un derwood. E quem qUizer arrematar riUnc i ei 
deverá c o m p ^ T o  
1» . mês; hora e locaí

acima mencionados sendo êle entregue a quem mais der e maior lance oferecer acima da avaliação, depois de pagos no ato, em moeda corrente, o preço da arrematação, impostos e custas devidos. E para que chegue ao conhecimento de tôdos, passou se o presente edital para publicação na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Lajes, aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano de mil novecentos e cinco- entâ enove. Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, Escrivão do Cível o datilografei, subscreví e também assino.
9 ? vi? Ayres Gama. Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio Escrivão do Cível

«ÇOIiaCKHUlwl
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4 11 59

U t t i i  do Em piiÉ da 2a. Divisão
Colocação por pontos perdidos

1* Cruzeiro e Fluminense 1 pp2' Palmeiras e Nacional 5 pp
Ataque mais positivo

r  Cruzeiro 14 gols2’ Palmeiras 9 »3' Nacional 6 »4 Fluminense 5 »
Defesa menos vasada

r  Fluminense e Cruzeiro 4 gols2’ Palmeiras 10 »3* Nacional 16 »
Artilheiros

1* Muniz (Palmeiras) 5 gols; 2‘  Rui (Cruzeiro) 4 gols; 3’ Nigemann, Raimundo (Cruzeiro) e Farias (Fluminense) 3 gols; 4‘ Dico (Cruzeiro) Godoi (Nacional) 2 gols, 5' Grilo, Déco (Cruzeiro), Ivandel, Chico, Carlinhos, Pinochio (Na cional), Eseron, Isidoro, Geli, Wilmar (Palmeiras) e De- merval (Fluminense) 1 gol.
Artilheiro negativo

1* Moacir (Palmeiras) 1 gol
Taça eficiência

1' Cruzeiro 10.5 pontos
2 ' Fluminense e Palmeiras 1,5 »3- Nacional 0,5 »

Arqueiros menos vazados
r  Ozair (Cruzeiro) 1 gol2- Claudio (Cruzeiro) 3 »3* Orival (Fluminense) 4 »4' Buck (Nacional) 6 »5' Waldemar (Palmeiras) e Sebastião (Nacional) 10 »

Arrecadação
1‘ Palmeiras Cr$ 760,00
2‘  Nacional Cr$ 685,003- Cruzeiro Cr$ 380,004' Fluminense Cr$ 285,00

Arbitragens
r  Juarez Garbelotto 3 vezes2' Osvaldo Costa, Antonio Souza e Terezio Motta 1 vez

Proxima rodada
Cruzeiro x Fluminense

O Fluminense manteve-se firme
na co-liderança —

CORREIO LAGEANO 5a» PáV.ra

Foi disputado domingo a tarde no Estádio Municipal da Ponte Grande, a 2a rodada do returno, com a realização do choque entre as equipes do Fluminense F. C. e da S. E. Palmeiras, o qual veio a encerrar-se com a meritória vitoria do Flumi nense por 2 á 1 .Este triunfo fez inteira justiça ao tricolor, que embora atuando com 9 homens impôs a sua melhor categoria ao onze esmeraldino, que atuou completo.Já na primeira fase, o Fluminense vencia por 
2 á 0, com tentos deDe- merval aos 6’ e Farias de cabeça aos 9’.No periodo derradeiro somente um gol foi assinalado, e este beneficiou o Palmeiras por intermédio de Wilmar aos 10’.Os dois quadros jogaram com as seguintes constituições: Fluminense: Orival, Roberto e Re- uy; Chico, Demerval e Ulisses; Caruncho, Caon e Farias.

Palmeiras: Waldemar, (Muniz) Jovitoe Dorival; Vanei, Isidoro e Adilson; Pelé, Geli, Muniz, Eraldo e Wilmar.
Nos vencedores destacaram-se Orival, Roberto Reni, Ulisses, Chico, Demerval e Caon, enquanto que nos vencidos so- bressairam-se os players Jovito, Isidoro e Eraldo; os demais atuaram abaixo da critica.

O keeper Waldemar do Palmeiras lesionou se seriamente a altura dos 42’ da 1a fase, sendo substituído por Muniz.Na arbitragem esteve o Sr. Terezio Motta,com

FEIRA DE
Conseguimos apurar em fontes dignas de credito, de que não sairá a propalada fusão entre o Lajes e o Vasco da Gama, isto porque não houve acordo entre as duas diretorias .X X XDomingo proximo será ferido o jogo entre o Cruzeiro e o Fluminense pela segunda divisão, um choque em que o vencedor terá amplas possibilidades rumo ao titulo máximo.X X XSabe-se que os clubes da la  divisão, não desejam atuar mais no Estádio Municipal da Ponte Grande, enquanto perdurar o certame da 2a divisão, isto devido a taxa dos 30%.

X X X
Se confirmarem as versões no proximo ano o campeonato da Liga Serrana de Desportos será uma verdadeira Torre de Babel, tal a quantidade de clubes que disputarão.Fala-se que o Independente, de Curitibanos, Nevada de São Joaquim,

uma regular atuação.A renda não nos foi fornecida, no enttet ito previu-se que a mes na não ultrapassou aos > r$ 300,00.

NOTICIAS
Olínkraft de ígarras, n- ternacioual, Pinheiros, Lajes, Vasco da Gama, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras disputa ão o certame de I960, ao todo dez clubes.X X XEstá havendo um movimento junto ao Lions Clube de Lajes e Rotary Clube de Lajes, no sentido de interceder com o Sr. Prefeito Municipal, a- fim de que se reconstrua o Velho Estádio de Copacabana. Como se vê os esportistas lajeanos ainda não perderam as esperanças do antigo Estádio de Copacabana.

O Independente ven
ceu o América de 

Joinville

Finalmente o Independente conseguiu reabilitar-se amplaraente do seus últimos insucessos, ao superar o America de Joinville por 3 á 2, num triunfo dos mais merecidos, em jogo que foi realizado domingo ultimo em Curitibanos. |

Produtos Ipiranga
ORGULHO DE NOSSO NACIONALISMOCaro amigo consumidor

Você naturalmente já notou o rendimento e conservação do seu carro com óleos e gasolina IPIRAN
GA, mais octanas — 10 PONTOS MELHOR — refinada ali no Rio Grande do Sul.

Continue assim a prestigiar esta marca. E o Serviço IPIRANGA que formará em você um novo con
ceito sôbre a solicitude e a atenção com que costuma atender aos automobilistas de todo o Brasil.

POSTO I P I R A N G A
AVENIDA MAL. FLO RIANO  LAJES

O  P IO N EIR O  E M  SANTA C A T A R IN A
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Necessitamos de mais
Ainda paira bem vivo na memória de todos, a campanha encetada á um ano atráz pelo Lions Clube de Lajes, para a co locação de sinaleiras em diversas ruas da cidade.
Foi uma campanha que mereceu os mais francos elogios de nos

sa população, pois foi uma iniciativa que veio preencher uma lacuna á muito existente em nos

so trânsito, numa orientação aos pedestres menos esclarecidos na matéria, e ao mesmo tempo uma medida saneado- ra para combater era parte as classicas corri das automobilísticas, proveniente de determinados motoristas imprudentes.Em que pese êste grande melhoramento introduzido em diversos pontos da cidade, notamos

j  uma grande falha ao nao |ser colocada uma sinaleira no entroncamento da Rua Marechal Deo-
doro, com a Avenida Marechal Floriano, R u a  Afonso Ribeiro, Rua Santa Cruz e Rua Hui Bar boza.

Diariamente no período das 12 horas e das 18 horas, quando é mab intenso o movimento, o trânsito de carros e pe-

M s  falsas ie sr$ M l  p s s á s  em Lajes
Nestes dois últimos dias, verificaram-se dois casos de notas falsas de quinhentos cruzeiros, as quais foram passadas, uma em um armazém nas proximidades da Avenida Marechal Floriano e a outra a uma senhora.Estas notas falsas de Quinhentos cruzeiros, nada mais são do que uma nota de dez cruzeiros adulterada. As cores das mesmas são semelhantes, e isto foi facilmente planejado pelos falsificadores que após colarem alguns zeros sobre uma nota de dez cruzeiros, procuram passar a mesma em lo cais escuros, ou em ultimo caso á pessoas inexperientes, como senhoras ou crianças.Portanto alertamos a nossa população, no sentido de precaver se contra as notas de quinhentos cruzeiros, afim de evitar que caiam no conto dos falsificadores.

Hoje ás 20 horas na sede do Sindicato dos Madeireiros, será realizada uma importante reunião da classe, na qual estarão presentes os Srs. Alfredo ítalo Remor e José Alexandre, representantes de Santa Catarina junto ao Instituto Nacional do Pinho.Nesta oportunidade aqueles dois representantes madeireiros, farão uma explanação aos presentes das ultimas deliberações tomadas pela Junta Deliberativa do Instituto Nacional do Pinho.

D e m itiu -se  o In ie ive n to r da carne em  Santa  Catarina
O General Vieira da Rosa, Catarina. quele pôsto, prende-se a de-solicitou demissão de Inter As razões da demissão do missão do General Ururahi ventor da carne em Santa |General Vieira da Rosa da-[Magalhães da COFAP.

Clube Primeiro de julho
C O N V I T E

A Diretoria do Clube Primeiro de Julho tem a satisfação de convidar os senhores socios e exmas. familias para tomarem parte nas festividades do corrente mês, com o seguinte programa.
Dia 8 — Domingo

Soiré - traje passeio. Esta soirée será abrilhantada pela grande orquestra Vienense de ISTV \N WEISHAUSS (o rnago do violino) - 20 artistas com maravilhoso schow, contando ainda com VIVIANNA-RINO and ROY e seu extraordinário ballet aplaudido por todos os públicos do mundo As mesas já se encontram a venda na secretaria do Clube.
Dia 14 — Sabado

Soiré - traje a passeio com a apresentação de MIGUEL CALO com ÜíTr’ orquestra típica. 24 músicos profissionais e animadíssimo schow MIGUEL CALO vem mantendo a preferencia do publico, e sua orquestra típica é considerada a melhor no gênero.
A DIRETORIA

destres é bastante 
fuso, pois que tral^  
veículos de todas aquelas vias publicas, originando-se daí uma tre menda confusão, em que está em jogo a própria vida de uma pessoa.

É necessário que de- )oi> daquela memorável miciativa tomada pelo lions Clube de Lajes, as n ;sas autoridades com- etentes tomem as pro idencias cabíveis no e; tido de que seja ins

talada naquele entronca mento, uma sinaleii a, nos mesmos moldes daquela atualmente existente no Bairro Coral.
É ura apêlo que fazemos em nome de nossa populaçao, que almeja que a sua cidade, por todos denominada como a Princesa da Serra, tenha o seu trânsito organizado, equiparando mesmo com as cidades mais importantes do Bra

sil.

RREIO LAGEANO
Ano XX I Lages. 4 de Nov. de 1959 j  N. 5

ver. Alvaro Ramos Vieira Füho
Afim de participar dos trabalhos que se realizarão nos próximos dias 7 e 8 na capital da Republica, seguira amanhã com destino ao Rio de Janci 

ro o snr. vereador Álvaro Ramos Vieira Filho tabelião em nossa cidade e um dos elementos sustentáculos do udcnismo em nosso município.
Como um dos convencionais que é desejamos a SS. um fecundo trabalho, e uma boa viagem e um breve re gresso.

Dr. Miguel Rizzo Junior
Revestiram-se de invulgar sucesso as conferências proferidas nos dias 29, 30 e 31 de Outubro e lo do corrente, pelo Revdo. Dr. Miguel Rizzo Junior, Ministro Presbiteriano e Diretor do Instituto de Cultura Religiosa.Desde a conferência inaugural pronunciada no salão nobre da Escola Normal e Ginásio Vidal Ramos, até as demais proferidas no templo da Igreja Presbiteriana de

Lajes, tiveram o compareci- mento de um bom publico, os quais não pouparam caloro sos encómios a aquela ilustre figura do Presbiterianis- mo no BrasilDurante a permanência daquele Ministro em Lajeo, o mesmo foi alvo de sigumcati- vas demonstrações de aprê ço por parte de ilustres personalidades e pessoas pertencentes aos mais diversos credos religiosos.

ficaSEp!.og1aaU ?asdDSa,.»I'°»granlaÇÕes cinematogra- tela do Cine famoio e n e f  ?Xlmas semanas «a produção da Condor P*iC0DtIa-se a grandiosa Trapp”. ° 0ndor F" mea Lida, “A Família
colorT de g ra n d ^ v a to r^ o u e ^ T ' ÍSion 6 East[uaD- 
n*anasaS graDd6S e u r o g " eg p a ™

“A Familia Trann” a ^
prelada por grandes cartaz« dolU!0samente inter- como Ruth Leuwerick H»ntSud1 cmema austríaco se Meinrad, Friedrich Dom. H“! ' , Ma™  Holst, •>«- outros. Donun, Hilde Von Stolz e

Nuuca na historia do n-tao enternecedora! Um íiirno °ma se produziu obra 
de t0dos’ i°vens, crianças™6veíh0g°ca u “ ração

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016




